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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

memiliki keterkaitan topik, baik berupa skripsi, jurnal dan jenis penelitian lainnya. 

Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian 

ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut dan ditulis dari perspektif yang sedikit berbeda dari penelitian-penelitian 

tersebut. 

1. Penelitian pertama yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini adalah sebuah 

jurnal yang ditulis oleh Novia Zahrah, Siti Norasyikin Abdul Hamid Shamsul 

Huda Abdul Rani, dan Bidayatul Akmal Mustafa Kamil (2016) yang berjudul 

“Enhancing Job Performance through Islamic Religiosity and Islamic Work 

Ethics”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk 

menyembah Allah dan berbuat sesuatu dengan tujuan mencari ridha Allah. 

Dengan keyakinan yang demikian itu, maka Muslim akan lebih termotivasi 

untuk mengerjakan pekerjaannya dengan lebih efektif dan melakukan yang 

terbaik karena setiap perbuatan mereka dilihat oleh Allah SWT. Maka, 

implementasi kerja yang efektif dan berperilaku baik akan menghasilkan 

kinerja yang baik. Selain agama, etos kerja islami juga berpengaruh terhadap 

kinerja karena Muslim sangat berkaitan, berkembang, dan berdedikasi 

terhadap pekerjaannya dengan mengikuti nilai-nilai yang baik dalam Islam, 

mereka akan melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, yang 

kemudian akan meningkatkan kinerja mereka. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas 

keIslaman dan etos kerja islami dengan kinerja pegawai muslim. 
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2. Penelitian kedua yang digunakan sebagai rujukan adalah jurnal yang ditulis 

oleh Awais Iman, Abdus Sattar, dan Salma Muneer (2015) dengan judul 

“Employee Performance from the Lens of Islamic Work Ethics: Mediating 

Role of Personality X and Y.”Penelitian ini menguji hubungan antara etos 

kerja islami, peran mediasi sifat-sifat kepribadian X/Y, dan karakteristik 

pegawai pada kinerja pegawai. Penelitian ini menemukan hasil bahwa etos 

kerja islami terbukti menjadi penanda kinerja pegawai dan juga kepribadian 

X/Y terbukti menjadi mediator signifikan hubungan antara etos kerja islami 

dan kinerja pegawai. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa etos kerja islami 

dapat meningkatkan kinerja pegawai dengan berbagai cara, misalnya baik 

dengan kepribadianX/Y, atau topologi kombinasi, atau dengan karakteristik 

pegawai, atau kombinasi dari keseluruhan model. Hasil penelitian ini 

mengimplikasikan bahwa manajer perlu lebih fokus pada etos kerja islami, 

yang dapat berkontribusi secara signifikan kepada kinerja pegawai dan bahwa 

menghasilkan hasil yang signifikan pada kepribadian X dan kepribadian Y, 

yang disajikan sebagai mediator. Perlu juga menekankan bahwa dengan 

bantuan etos kerja islami, kita dapat mempengaruhi perspektif pegawai 

kepribadian X yang berpikir bahwa pekerjaanya merupakan sebuah beban, 

dianggap pemalas, dan reaktif. 

3. Penelitian ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Muntoha (2016) dengan judul 

“Etos Kerja Dalam Perspektif As-Sunnah.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa 

ciri utama etos kerja dalam Islam adalah terpenuhi empat syarat yaitu, 

mencari kekayaan duniawi namun dengan cara yang halal, menghindari 

meminta-minta, kerjanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan 

belas kasih kepada tetangga. Dalam Islam, kerja dianggap ibadah, dengan 

syarat bahwa kerja tersebut memiliki niat yang benar dan kedua, pekerjaan 

tersebut dilaksanakan dengam cara yang benar menurut ajaran Islam. Etos 

kerja dalam jurnal ini diartikan sebagai semangat kerja, kerja mencakup 

segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan. Etos 
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kerja bertentangan dengan kemalasan karena kemalasan merupakan sifat yang 

harus dihindari, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. 

4. Penelitian yang keempat yaitu jurnal yang ditulis oleh Bagus Mohamad 

Ramadhan (2015) dengan judul “Etos Kerja Islami Pada Kinerja Bisnis 

Pedagang Muslim Pasar Besar Madiun”. Simpulan yang ditarik dari jurnal ini 

adalah bahwa etos kerja Islami pada pedagang muslim di Pasar Besar Madiun 

berdampak positif terhadap kinerja bisnis dilihat dari peningkatan omset yang 

diperoleh, laba usaha, pangsa pasar, serta jumlah tenaga kerja yag bertambah. 

Implementasi etos kerja Islami dapat dilihat dari Sembilan aspek etos kerja 

Islami yang meliputi kecanduan terhadap waktu, memiliki moralitas yang 

bersih, memiliki komitmen, istiqamah dan kuat pendirian, konsekuen dan 

berani menghadapi tantangan, orang yang kereatif, tangguh dan oantang 

menyerah, memperkaya jaringan silaturahmi, serta memiliki semangat 

perubahan. 

5. Penelitian kelima yang digunakan sebagai rujukan adalah jurnal yang ditulis 

oleh Harjoni Desky (2014)dengan judul “Pengaruh Etos Kerja Islami dan 

Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam 

Lepas Lhokseumawe.”  Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa etos kerja 

islami dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Rumah Makan Ayam Lepaas di Kota 

Lhokseumawe. Nilai-nilai etos kerja islami yang dilaksanakan dengan baik 

oleh karyawan akan menumbuhkan komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. 

Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitas kerja, 

kualitas kerja, pemanfaatan waktu, tingkat kehadiran, dan kerja sama. 

6. Penelitian keenam yang digunakan sebagai rujukan adalah tesis yang disusun 

oleh Ade Nasrun (2011) dengan judul “Hubungan Antara Etos Kerja dan 

Sikap Amanah Dengan Kinerja Guru Pada SMA-SMA Islam Yayasan 

Pesantren Islma Al-Azhar”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 
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hubungan signifikan antara etos kerja dan sikap amanah guru dengan kinerja 

guru pada guru SMA-SMA Islam YPI Al-Azhar dengan nilai kontribusi 

independent variable (IV) terhadap dependent variable (DV) sebesar 0,794 

atau 79,4%. Adapun nilai signifikansinya adalah 0,000 dengan taraf 

signifikansi sebesar 5% atau 0,005. Dalam meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan 

penanaman nilai tentang pentingnya etos kerja dan sikap amanah dalam 

melaksanakan peran dan tugas guru sebagai pendidik professional, terutama 

dalam menjalani proses belajar dan mengajar baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas agar peserta didik mampu mencapai cita-cita berupa prestasi yang 

didambakan yang akan membawa dampak di kehidupan masa depannya yang 

lebih baik sehingga mampu bersaing di era globalisasi sesuai tuntutan zaman 

yang penuh dinamika. 

7. Penelitian ketujuh yang menjadi kajian pustaka adalah jurnal yang ditulis oleh 

Alfi Shafissalam dan Misbahuddin Azzuhri (2013) dengan judul “Pengaruh 

Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Agro Niaga 

Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur.” Berbeda dari penelitian-penelitian 

yang digunakan sebagai kajian pustaka sebelumnya, pada penelitian ini hasil 

analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara etos 

kerja islami terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, 

saran yang diberikan peneliti kepada lembaga yang diteliti adalah perlu 

adanya peningkatan etos kerja islami dengan mengupayakan suatu sistem 

yang menjadikan karyawan memahami etos kerja islami secara empiris dalam 

aktivitas kerja karyawan sehingga etos kerja islami akan berdampak pada 

kinerja karyawan. 

8. Penelitian kedelapan yang dijadikan rujukan untuk skripsi ini adalah jurnal 

yang ditulis oleh Mohamed Hassan Mahmoud Farg, Faiza Mohamed Hassan 

Khalil, dan Hafiz Ibrahim Salih (2017) dengan judul “Factors Effecting 

Perfection and Quality of Work (Itqan) Applied Study on Workers who belong 
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to Shaqra University, Collerge of Science and Humanities, Thadiq Branch, 

KSA.” Jurnal ini secara garis besar membahas tentang konsep penguasaan 

pekerjaan dan pentingnya hal tersebut, dan faktor-faktor krusial yang 

mempengaruhinya dengan menggunakan studi terapan pada pekerja Shaqra 

University, College of Science and Humanities Studies (Thadiq). Itqan secara 

bahasa didefinisikan sebagai melakukan segala sesuatu secara sempurna. 

Sedangkan secara terminologi Arab, al-itqan dan al-ihsan atau kesempurnaan 

seperti yang ada dalam bahasa inggris adalah setiap pekerjaan yang 

berhubungan dengan keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Kesimpulan 

yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat enam faktor yang 

mempengaruhi kesempurnaan (itqan). Faktor-faktor ini di antaranya faktor 

kreatif dan administratuf, faktor lingkungan, faktor spiritual, faktor insentif, 

faktor administratif dan faktor kombinasi secara berturut-turut. Faktor-faktor 

ini memberikan lebih dari 50 % kesempurnaan, maka, faktor-faktor ini juga 

meningkatkan lebih dari 50% produksi. 

9. Penelitian kesembilan yang digunakan sebagai rujukan adalah jurnal 

yangditulis oleh Firman Shakti Firdaus, Muhammad Nasri Md. Hussain, Moh 

Norhasni Mohd Asaad dan Rushami Zien Yusoff (2015) dengan judul 

“Quality Management Concept Based on Islamic Worldview.” Fokus tulisan 

ini adalah pada analisis konsep manajemen kualitas berdasarkan pandangan 

Islam (Tasawwur Islam). Pembahasannya terpusat pada tiga bidang penting. 

Pertama, analisis pada prinsip pandangan Islam. Kedua, membahas mengenai 

konsep kualitas menurut perspektif Islam. Dan terakhir, menganalisis secara 

kritis konsep manajemen kualitas berdasarkan pandangan Islam. Pada 

penelitian ini disebutkan bahwa kualitas dan meningkatkan pekerjaan secara 

umum bukan lah hal yang baru lagi dalam Islam. Islam mengajarkan kita agar 

melakukan segala pekerjaan dengan Ihsan dan Itqan. 

Dalam Islam, muslim harus selalu menjadi orang yang baik dan menghiasi 

diri mereka dengan sifat-sifat yang baik seperti: mencintai kerja, shura, 
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melakukan audit dan akuntansi, pemantauan diri secara jujur, berkerja sama, 

kooperasi dan solidaritas sesama anggota komunitas yang mana semua hal 

tersebut merupakan prinsip manajemen kualitas yang biasa digunakan saat ini. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kualitas 

merupakan bagian yang penting dalam organisasi. Agar keberhasilan di dunia 

dan di akhirat dapat tercapai dan memberikan dampak positif tidak hanya bagi 

organisasi, pemegang sahamnya, pelanggan, pesaing dan lingkungan, dan 

untuk mencapai tingkat ketahanan yang tinggi, maka konsep kualitas, prinsip 

kualitas dan sistem kualitas harus di konseptualisasi dan dioperasionalisasikan 

dari pandangan (tasawwur) Islam sejati. 

10. Penelitian kesepuluh yang digunakan sebagai rujukan oleh penulis adalah 

jurnal yang ditulis oleh Sutono dan Iwan Suroso (2009) dengan judul 

“Tinjauan Teori Kepemimpinan dan Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja 

Karyawan”. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan di suatu organisasi swasta, beberapa faktor 

yang diduga dapat mempengaruhi kinerja di antaranya adalah kepemimpinan 

dan etos kerja islami. Permasalah yang dihadapi oleh organisasi dalam 

meningkatkan kinerja karyawan di antaranya adalah peran pimpinan dalam 

memimpin instansi, apabila pemimpin tersebut tidak dapat bersifat adil dan 

tidak dapat memberikan teladan yang baik kepada bawahannya, tentunya akan 

terjadi anti klimaks dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. 

Sedangkan etos kerja islami dipandang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan karena di dalam etos kerja tersebut terkandung gairah atau 

semangat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal sehingga karyawan yang 

memiliki etos kerja islami akan dengan sendirinya mempengaruhi, 

menggerakkan dan mengarahkan dirinya sendiri dan orang lain untuk 

mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. 
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Tabel 2.1 

TABEL PERBEDAAN TELAAH PUSTAKA 

No Nama Tahun 

Judul 

Hasil Perbedaan 

1. Novia Zahrah, Siti 

Norasyikin Abdul 

Hamid Shamsul 

Huda Abdul Rani, 

dan Bidayatul 

Akmal Mustafa 

Kamil, 2016), 

Enhancing Job 

Performance 

through Islamic 

Religiosity and 

Islamic Work 

Ethics. 

Dengan religiusitas Islam, 

Muslim akan lebih 

termotivasi untuk 

mengerjakan pekerjaannya 

dengan lebih efektif dan 

melakukan yang terbaik 

karena setiap perbuatan 

mereka dilihat oleh Allah 

SWT. Sedangkan, dengan 

etos kerja islami akan 

membangun keterkaitan, 

perkembangan dan adedikasi 

Muslim terhadap 

pekerjaannya dengan 

mengikuti nilai-nilai yang 

baik dalam Islam, mereka 

akan melakukan 

pekerjaannya dengan efektif 

dan efisien. 

Dalam penelitian 

terdahulu ini, variabel 

religiusitas Islam 

ditambahkan di samping 

variabel etos kerja islami. 

Sedangkan dalam 

penelitian yang 

dilakukan peneliti, 

variabel yang 

mempengaruhi kualitas 

kerja hanya lah etos kerja 

islami. Selain itu, kinerja 

sebagai variabel y dalam 

penelitian ini, berbeda 

dengan kualitas kerja 

dimana terdapat beberapa 

tulisan yang 

menyebutkan bahwa 

kualitas kerja adalah 

bagian dari kinerja. 

2. Awais Iman, 

Abdus Sattar, dan 

Salma Muneer, 

Etos kerja islami terbukti 

menjadi penanda kinerja 

pegawai dan juga kepribadian 

Penelitian ini 

menggunakan mediator 

yaitu kepribadian X/Y 
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2015, Employee 

Performance from 

the Lens of Islamic 

Work Ethics: 

Mediating Role of 

Personality X and 

Y. 

X/Y terbukti menjadi 

mediator signifikan hubungan 

antara etos kerja islami dan 

kinerja pegawai. Manajer 

perlu lebih fokus pada etos 

kerja islami, yang dapat 

berkontribusi secara 

signifikan kepada kinerja 

pegawai dan bahwa 

menghasilkan hasil yang 

signifikan pada kepribadian 

X dan kepribadian Y, yang 

disajikan sebagai mediator. 

Perlu juga menekankan 

bahwa dengan bantuan etos 

kerja islami, kita dapat 

mempengaruhi perspektif 

pegawai kepribadian X yang 

berpikir bahwa pekerjaanya 

merupakan sebuah beban, 

dianggap pemalas, dan 

reaktif. 

sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh 

penulis tidak 

menggunakan variabel 

mediator. Selain itu, 

kinerja yang dijelaskan 

dalam penelitian ini lebih 

kepada hasil kerja 

pegawai sedangan 

kualitas kerja yang 

dibahas oleh penulis 

lebih kepada perilaku 

pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

yang diberikan. 

3. Muntoha, 2016, 

Etos Kerja Dalam 

Perspektif As-

Sunnah. 

Etos kerja dalam jurnal ini 

diartikan sebagai semangat 

kerja. Etos kerja bertentangan 

dengan kemalasan karena 

kemalasan merupakan sifat 

yang harus dihindari, sesuai 

Penelitian ini 

pembahasannya terfokus 

pada apa dan bagaimana 

etos kerja islami 

berdasarkan perspektif 

as-sunnah. Sedangkan 
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dengan ajaran Rasulullah 

SAW. 

penelitian yang 

dilakukan penulis 

mendefinisikan etos kerja 

islami berdasarkan 

literatur yang telah ada 

dan berdasarkan 

pemahaman pengurus 

yang diteliti. Selain itu, 

dalam penelitian ini tidak 

ada variabel yang 

dipengaruhi oleh etos 

kerja islami. 

4. Bagus Mohammad 

Ramadhan, 2015, 

Etos kerja Islami 

pada kinerja bisnis 

pedagang Muslim 

pasar besar kota 

Madiun. 

Etos kerja Islami pada 

pedagang 

muslim di Pasar Besar 

Madiun berdampak 

positif terhadap kinerja bisnis 

Pada kajian 

penelitiannya, substansi 

kajian materi dan objek 

penelitian tentang 

pedagang yang 

menerapkan nilai-nilai 

etika kerja Islami 

 

5. Harjoni Desky, 

2014), Pengaruh 

Etos Kerja Islami 

dan Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Rumah 

Makan Ayam 

Nilai-nilai etos kerja islami 

yang dilaksanakan dengan 

baik oleh karyawan akan 

menumbuhkan komitmen 

yang tinggi terhadap 

organisasi yang pada 

akhirnya akan berdampak 

pada peningkatan kinerja 

Terdaoat variabel 

kepemimpinan yang 

memediasi pengaruh etos 

kerja islami terhadap 

kinerja karyawan. Selain 

itu, kinerja yang dibahas 

dalam penelitian ini lebih 

kepada hasil kerja 
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Lepas 

Lhokseumawe. 

karyawan. Indikator kinerja 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitas 

kerja, kualitas kerja, 

pemanfaatan waktu, tingkat 

kehadiran, dan kerja sama. 

dibandingkan dengan 

kemampuan karyawan 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

6. Ade Nasrun, 2011, 

Hubungan Antara 

Etos Kerja dan 

Sikap Amanah 

Dengan Kinerja 

Guru Pada SMA-

SMA Islam YPI 

Al-Azhar. 

Ada hubungan signifikan 

antara etos kerja dan sikap 

amanah guru dengan kinerja 

guru pada guru SMA-SMA 

Islam YPI Al-Azhar dengan 

nilai kontribusi independent 

variable (IV) terhadap 

dependent variable (DV) 

sebesar 0,794 atau 79,4%. 

Variabel penelitian sikap 

amanah dan kinerja yang 

tidak dibahas dalam 

penelitian penulis. 

7. Alfi Shafissalam 

dan Misbahuddin 

Azzuhri, 2013, 

Pengaruh Etos 

Kerja Islami 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

Koperasi Agro 

Niaga Indonesia 

(Kanindo) Syariah 

Jawa Timur 

Tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara etos kerja 

islami terhadap kinerja 

karyawan. Perlu adanya 

peningkatan etos kerja islami 

dengan mengupayakan suatu 

sistem yang menjadikan 

karyawan memahami etos 

kerja islami secara empiris 

dalam aktivitas kerja 

karyawan sehingga etos kerja 

islami akan berdampak pada 

kinerja karyawan. 

Variabel yang digunakan 

sebagai etos kerja islami 

merupakan karakteristik 

etos kerja islami secara 

terpisah saru per satu. 

Sedangkan penulis 

menjadikan etos kerja 

islami sebagai satu 

variabel. Kualitas kerja 

dijadikan sebagai 

indikator kinerja, bukan 

sebagai satu variabel 

tersendiri. 
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8. Mohamed Hassan 

Mahmoud Farg, 

Faiza Mohamed 

Hassan Khalil, dan 

Hafiz Ibrahim 

Salih, 2017, 

Factors Effecting 

Perfection and 

Quality of Work 

(Itqan) Applied 

Study on Workers 

who belong to 

Shaqra University, 

Collerge of 

Science and 

Humanities, 

Thadiq Branch, 

KSA. 

Terdapat enam faktor yang 

mempengaruhi 

kesempurnaan (itqan). 

Faktor-faktor ini di antaranya 

faktor kreatif dan 

administratuf, faktor 

lingkungan, faktor spiritual, 

faktor insentif, faktor 

administratif dan faktor 

kombinasi secara berturut-

turut. Faktor-faktor ini 

memberikan lebih dari 50 % 

kesempurnaan, maka, faktor-

faktor ini juga meningkatkan 

lebih dari 50% produksi. 

 

Itqan diartikan sebagai 

kualitas kerja dalam 

Islam sedangkan dalam 

penelitian penulis, itqan 

merupakan indikator dari 

kualitas kerja. Selain itu, 

tidak ada pembahasan 

mengenai etos kerja 

islami sebagai variabel 

yang berkontribusi 

terhadap kualitas kerja. 

9.  Firman Shakti 

Firdaus, 

Muhammad Nasri 

Md. Hussain, Moh 

Norhasni Mohd 

Asaad dan 

Rushami Zien 

Yusoff, 2015, 

Quality 

Management 

Agar keberhasilan di dunia 

dan di akhirat dapat tercapai 

dan memberikan dampak 

positif tidak hanya bagi 

organisasi, pemegang 

sahamnya, pelanggan, 

pesaing dan lingkungan, dan 

untuk mencapai tingkat 

ketahanan yang tinggi, maka 

konsep kualitas, prinsip 

Kualitas dilihat dari 

prinsip pandangan Islam 

(tasawwur). Meskipun 

tasawwur memiliki 

persamaan dengan etos 

kerja islami, namun 

tasawwur merupakan 

penjabaran yang lebih 

umum dari etos kerja 

islami. 
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Concept Based on 

Islamic 

Worldview. 

kualitas dan sistem kualitas 

harus di konseptualisasi dan 

dioperasionalisasikan dari 

pandangan (tasawwur) Islam 

sejati. 

10. Sutono dan Iwan 

Suroso, 2009, 

Tinjauan Teori 

Kepemimpinan 

dan Etos Kerja 

Islami Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Dalam rangka meningkatkan 

kinerja karyawan di suatu 

organisasi swasta, beberapa 

faktor yang diduga dapat 

mempengaruhi kinerja di 

antaranya adalah 

kepemimpinan dan etos kerja 

islami. Sistem kepemimpinan 

yang baik adalah dengan 

menerapkan keadilan antar 

karyawan dan pemberian 

teladan oleh pemimpin.  Etos 

kerja islami membentuk 

orang yang menerapkannya 

untuk melakukan pekerjaan 

dengan bergairah untuk 

mencapai tujuan. 

Terdapat pembahasan 

tentang kepemimpinan 

yang dikaitkan dengan 

kinerja karyawan. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kontribusi 

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu contribution, yang artinya adalah 

keikutsertaan, keterlibatan. Mengutip dari Oxford Advanced Learnerʹs Dictionary, 

Contribute atau berkontribusi diartikan sebagai give (something, especially money) in 
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order to help achieve or provide something (memberikan (sesuatu, khususnya uang) 

untuk membantu pencapaian atau penyediaan sesuatu. Sedangkan contribution dalam 

makna keduanya berarti the part played by a person or a thing in bringing about a 

result or helping something to advance (peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sesuatu dalam usaha menghasilkan sesuatu atau membantu sesuatu untuk lebih maju). 

Sedangkan dalam Merrian-Webster Dictionary (www.merriam-webster.com, t.thn.), 

kontribusi sebagai kata kerja transitif berarti untuk memberikan atau menyediakan 

sesuatu yang sama dengan orang lain, dan kontribusi sebagai kata kerja intransitif 

berarti untuk memainkan sebuah peran yang penting dalam proses pencapaian tujuan 

atau hasil. 

Kontribusi dalam pengertiannya sebagai tindakan bermakna perilaku yang 

dilakukan oleh seseorang yang kemudian memberikan dampak positif maupun 

dampak negatif terhadap pihak lain(Ahira, 2012, hal. 77). 

Dari definisi di atas, maka dalam hal ini kontribusi yang dimaksud adalah peran 

yang dimiliki oleh etos kerja islami dalam meningkatkan kualitas kerja pengurus 

BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

2. Etos Kerja Islami 

a. Pengertian Etos Kerja 

Dalam Webster World University Dictionary, kata etos diartikan sebagai sifat 

dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak bangsa atau ras. Etos 

berasal dari bahasa Yunani, ethos, artinya ciri, sifat, atau kebiasaan, adat istiadat, 

atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki seseorang, suatu 

kelompok orang atau bangsa. Dalan Hand Book of Psychology Term, etos 

didefinisikan sebagai pandangan khas suatu kelompok social, sistem nilai yang 

menjadi latar belakang adat istiadat dan tata cara suatu komunitas (Asifudin, 

2004, p.25). 
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Adapun kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kegiatan 

melakukan sesuatu (Asifudin, 2004, p.26). Dalam Oxford Advanced Learnerʹs 

Dictionary, kerja didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau daya 

mental untuk melakukan sesuatu (Oxford University Press, 2011, p.513). Dalam 

Ensiklopedia Indonesia dengan konteks ekonomi, kerja didefinisikan sebagai 

pengerahan tenaga (baik jasmani maupun rohani) yang dilakukan untuk 

menyelenggarakan proses poduksi. Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa: 1. Kerja merupakan aktivitas yang memiliki tujuan, dengan sendirinya 

dilakukan dengan sengaja; 2. Pengertian kerja dalam konteks ekonomi adalah 

pelaksanaan proses produksi, yang berarti pula proses mendapatkan hasil. 3. Kerja 

mencakup kerja yang bersifat fisik dan nonfisik atau kerja batin. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kerja adalah aktivitas yang tujuannya adalah memperoleh 

sebuah hasil, yang mencakup kerja lahir dan batin (Asifudin, 2004, p.58). 

Kerja dalam Islam dipandang sebagai ibadah. Sedangkan pengertian ibadah 

dalam Islam adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah dan mendapat rida-

Nya, baik berupa kerja lahir (yang berkaitan dengan aktivitas fisik yang dapat 

dilihat) maupun kerja batin (yang mencakup kerja otak yang berkaitan dengan 

berpikir dan kerja qalb yang berkaitan dengan sifat dan sikap dalam menghadapi 

sesuatu) (Asifudin, 2004, p.59). 

Terbentuknya etos berasal dari berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta 

sistem nilai yang diyakini oleh seseorang. Kemudian dari kata etos ini pula 

muncul lah kata etika, dimana pengertian dari etika mendekati akhlak atau nilai-

nilai yang berkaitan dengan baik-buruk (moral), sehingga dalam etos juga 

mengandung gairah atau semangat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, 

lebih baik, dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna. 

Dalam etos kerja, terdapat semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu dan 

menghindari segala kerusakan (fasad) sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan 
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ditujukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan cacat atau kekurangan dari 

pekerjaan tersebut (Tasmara, 2002, p.15). 

Etos kerja didefinisikan oleh Mochtar Buchori (Asifudin, 2004, p. 27) sebagai 

sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja; ciri-ciri atau sifat-sifat 

mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu 

bangsa. Etos kerja adalah sifat, watak, dan kualitas kehidupan batin manusia, 

moral dan gaya estetik serta suasana batin mereka. Ia merupakan sikap mendasar 

terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupan nyata. 

 

b. Pengertian Etos Kerja Islami 

ʹIsa Abduh (Asifudin, 2004, p.7) mengemukakan bahwa dalam Islam, kerja 

merupakan kodrat hidup manusia sekaligus cara memperoleh kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat. Kerja juga menjadi jalan utama untuk mendekatkan diri 

dengan Tuhan. 

Bagi seorang muslim, bekerja dimaknai sebagai suatu usaha yang dalam 

pelaksanaannya memerlukan aset, akal, dan dzikirnya yang merupakan bentuk 

aktualisasi dirinya sebagai hamba Allah yang harus menjalankan kehidupan di 

dunia dan mejadikan dirinya sebagai bagian dari masyarkat yang terbaik atau 

dengan kata lain manusia bekerja untuk memanusiakan dirinya (Tasmara, 1995, 

p.27).  

Menurut Nurcholish Madjid, etos kerja Islam adalah hasil suatu kepercayaan 

seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu 

memperoleh perkenaan Allah swt (Irham, 2012, p.15). 

Ahmad Janan Asifudin (2004) dalam bukunya Etos Kerja Islami 

menyimpulkan bahwa etos kerja islami merupakan karakter dan kebiasaan 

berkenaan dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup manusia yang mendasar 
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terhadapnya. Etos kerja menunjukkan ciri-ciri perilaku berkualitas tinggi yang ada 

pada diri seseorang yang mencerminkan keluhuran serta keunggulan watak. 

 

c. Terbentuknya Etos Kerja Islami 

Salah satu karakteristik yang melekat pada etos kerja manusia adalah 

pancaran dari sikap hidup mendasar pemiliknya terhadap kerja. Keyakinan hidup 

yang dianut seseorang juga dapat menjadi sesuatu yang berperan dalam 

pembentukan sikap hidup mendasar yang menjadi sumber motivasi yang 

membentuk karakter, kebiasaan atau budaya kerja tetentu. Dengan adanya 

perbedaan latar belakang keyakinan dan motivasi, maka cara terbentuknya etos 

kerja yang tidak bersangkut paut dengan agama (non agama) dengan sendirinya 

memiliki perbedaan dengan cara terbentuknya etos kerja yang yang berbasis 

agama, dalam hal ini etos kerja Islam. Terbentuknya etos kerja (termasuk etos 

kerja Islami) dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor eksternal seperti fisik 

lingkungan, pendidikan dan latihan, ekonomi dan imbalan, juga dipengaruhi oleh 

faktor internal yang bersifat psikis dan sebagian di antaranya merupakan 

dorongan alamiah seperti basic needs. Namun disini hanya akan diberikan 

keterangan mengenai terbentuknya etos kerja non-agama maupun etos kerja 

Islami (tanpa menyertakan faktor-faktor yang mempengaruhi) yang digambarkan 

sebagai berikut (Asifudin, 2004, p.29-31): 
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Gambar 2.1 Paradigma terbentuknya etos kerja non-agama (tanpa 

keterlibatan agama). 

 

Sumber: Ahmad Janan Asifudin, Etos Kerja Islami, 2004 

Gambar 2.2 Paradigma terbentuknya etos kerja Islami 

Sumber: Ahmad Janan Asifudin, Etos Kerja Islami, 2004. 
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Dari kedua gambar di atas, dapat dihasilkan persamaan dan perbedaan 

antaraetos kerja non-agama dan etos kerja Islami (Asifudin, 2004, p.33-35). 

a. Persamaan etos kerja non-agama dan etos kerja islami : 

1. Etos kerja non-agama dan etos kerja islami sama-sama berupa karakter 

dan kebiasaan berkenaan dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup 

manusia yang mendasar terhadapnya. Sistem keimanan/aqidah Islam 

berkenaan dengan etos kerja islami dalam hal ini identik dengan sikap 

hidup mendasar. 

2. Keduanya sama-sama timbul karena motivasi. 

3. Motivasi keduanya sama-sama didorong dan dipengaruhi oleh sikap hidup 

yang mendasar terhadap kerja. 

4. Keduanya sama-sama dipengaruhi secara dinamis dan manusiawi oleh 

berbagai faktor internal dan eksternal yang bersifat kompleks. 

b. Perbedaan etos kerja non agama dan etos kerja islami: 

Etos Kerja non-agama:  

1. Sikap hidup mendasar terhadap kerja timbul dari hasil kerja akal dan/atau 

pandangan hidup/nilai-nilai yang dianut (tidak bertolak dari iman 

keagamaan tertentu). 

2. Tidak ada iman 

3. Motivasi timbul dari sikap hidup mendasar terhadap kerja.  

4. Etika kerja berdasarkan akal dan/atau pandangan hidup/nilai-nilai yang 

dianut. 

Etos kerja islami: 

1. Sikap hidup mendasar terhadap kerja identik dengan sistem 

keimanan/aqidah Islam berkenaan dengan kerja atas dasar pemahaman 

yang bersumber dari wahyu dan akal yang saling bekerja sama secara 

proporsional. 
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2. Iman ada dan terbentuk sebagai hasil pemahaman akal terhadap wahyu. 

Dalam hal ini akal selain berfungsi sebagai alat, juga berpeluang menjadi 

sumber. Di samping menjadi dasar acuan etika kerja islami, iman islami 

(atas dasar pemahaman) berkenaan dengan keja yang menimbulkan sikap 

hidup mendasar (aqidah) terhadap kerja, sekaligus motivasi kerja islami. 

3. Motivasi timbul dan bertolak dari sistem keimanan/aqidah Islam 

berkenaan dengan kerja bersumber dari ajaran wahyu dan akal yang saling 

bekerja sama, yaitu niat ibadah kepada Allah dan iman terhadap adanya 

kehidupan ukhrawi yang jauh lebih bermakna. 

4. Etika kerja berdasarkan keimanan terhadap ajaran wahyu berkenaan 

dengan etika kerja dan hasil pemahaman akal yang membentuk sistem 

keimanan/aqidah Islam yang berkenaan dengan kerja. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa etos kerja 

seseorang terbentuk oleh adanya motivasi yang terpancar dari sikap hidupnya 

yang mendasar terhadap kerja. Sedangkan bagi orang yang beretos kerja islami, 

etos kerja yang terbentuk terpancar dari sistem keimanan/aqidah Islam yang 

berkenaan dengan kerja yang bersumber dari ajaran wahyu yang dibarengi dengan 

akal. Sistem keimanan ini identik dengan sikap hidup mendasar (aqidah kerja). 

Maka dari itu, iamenjadi sumber motivasi dan sumber nilai bagi yang membentuk 

etos kerja islami. 

 

d. Karakteristik dan Indikator Etos Kerja Islami 

 Etos kerja islami merupakan etos kerja yang dilandasi oleh iman, amal shaleh 

serta ilmu. Iman berfungsi sebagai pondasi dasar yang menjadikan tujuan dari 

kerja tersebut hanya untuk mencari ridha Allah. Amal shaleh merupakan realisasi 

dari iman yang telah dibentuk. Sedangkan ilmu merupakan jembatan agar amal 

shaleh yang terbentuk dari iman sesuai selaras dengan ajaran Islam. Dari konsep 
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iman, amal shaleh dan ilmu tersebut dirumuskan karakterik etos kerja Islami 

sebagai berikut.  

a. Kerja Merupakan Penjabaran Aqidah 

Manusia merupakan makhluk yang dipengaruhi oleh keyakinan yang 

mengikatnya. Memang agama bukan merupakan faktor satu-satunya yang 

menjadikan etos kerja yang tinggi. Pada kenyataannya banyak orang yang tidak 

beragama namun memiliki etos kerja yang tinggi. Namun orang yang tidak 

memiliki agama pun pasti memiliki keyakinan, pandangan atau sikap hidup 

tertentu yang menyebabkan etos kerja tinggi terwujud. Hal ini dikarenakan etos 

kerja tinggi seseorang memerlukan kesadaran berkaitan dengan pandangan 

hidupnya secara menyeluruh. Hal tersebut yang memberikan makna dari 

pekerjaan yang dilakukannya. Makna etos kerja dalam Islam merupakan pancaran 

keyakinan orang Muslim bahwa kerja berkaitan dengan tujuan mencari ridla 

Allah, yakni dalam rangka ibadah (Asifudin, 2004, p.104). 

Dalam hal kerja, aqidah dan ajaran Islam menjadi sumber nilai dan sumber 

ilmu, di samping memberi motivasi. Sebagai sumber nilai, Islam menetapkan 

norma-norma terkait dengan kerja. Hal tersebut misalnya tentang pekerjaan yang 

diperbolehkan dalam Islam dan pekerjaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. 

Nilai-nilai Islam juga mengandung ajaran yang dapat dikembangkan menjadi 

suatu bentuk etika kerja islami (Asifudin, 2004, p.105). 

Kerja dalam perspektif Islam menuntut adanya keseimbangan proporsional 

menyangkut hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan 

manusia yang lain, hubungan antara kepentingan individu dan masyarakat, dunia 

dan akhirat dan lain sebagainya. Segala sesuatu Islam merupakan agama amal 

atau agama kerja. Islam juga menegaskan bahwa segala sesuatu itu tergantung 

pada niatnya. Pekerjaan dan perbuatan positif yang pada mulanya bersifat duniawi 

dapat berubah menjadi bernilai ibadah jika didasari niat, motivasi atau komitmen 



30 

 

ibadah (Asifudin, 2004, p.106-109). Dengan diniatkannya kerja sebagai ibadah 

akan meningkatkan semangat kerja bagi orang yang melakukannya, karena orang 

tersebut akan bekerja sebaik mungkin sebagai bentuk pengabdiannya terhadap 

Allah SWT.  

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja yang diniatkan 

sebagai ibadah Allah swt adalah salah satu karakteristik penting etos kerja islami. 

Karakteristik ini juga menjadi pembeda antara etos kerja islami dengan etos kerja 

yang lainnya. Karena karakteristik ini mempengaruhi sikap hidup mendasar serta 

motivasi kerja orang yang bersangkutan. Hal lain yang dapat diambil dari uraian 

di atas adalah bahwa selain menjadi sumber motivasi kerja, aqidah dan ajaran 

Islam juga menjadi sumber nilai. Dengan demikian, karakteristik ini menjadi 

landasan dan sumber bagi karakteristik-karakteristik etos kerja islami selanjutnya 

(Asifudin, 2004, p.110). 

 

b. Kerja Dilandasi Ilmu 

Tiap-tiap ajaran yang ada dalam Islam dapat diamalkan dengan baik dan benar 

hanya jika didukung dengan ilmu. Allah merupakan sumber kebenaran hakiki 

dalam Islam. Allah menurunkan dua macam sumber kebenaran: 1. Wahyu, dapat 

ditemukan pada ayat-ayat al-Quran, dan 2. Hukum keteraturan alam atau 

sunatullah, yaitu takdir. Dalam hal memahami wahyu Allah yang berbentuk al-

Quran digunakan metode penafsiran. Sedangkan dalam memahami keteraturan 

alam dengan hukum-hukumnya digunakan metode penelitian empiris dan 

rasional. Kebenaran hasil penafsiran terhadap wahyu dan hasil penelitian empiris-

rasional terhadap hukum-hukum keteraturan alam itu lah yang dipandang sebagai 

penemuan-penemuan ilmiah. Menurut Muhammad al-Ghazaliy, perbedaan antara 

ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari hukum-hukum 

keteraturan alam adalah bahwa yang pertama berdasar ittiba’, mengikuti, 
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sedangkan yang kedua berdasarkan penelitian, penemuan dan kreasi (Asifudin, 

2004, p.111). 

Sumber dari aqidah dan keimanan orang Islam adalah wahyu yang berbentuk 

al-Quran dan Sunnah rasul yang bekerja sama dengan akal. Akal merupakan alat 

yang digunakan untuk memahami wahyu yang tanpa penggunaannya maka wahyu 

tidak akan bisa dipahami, diterima dan diakui sesuai dengan keadaan sewajarnya 

sebagai wahyu ilahi. Ketika penerimaan wahyu tidak disandarkan pada akal, jadi 

lah pemahaman dan penerimaan terhadapnya dilakukan secara sembarangan dan 

mendasarkan pada dugaan-dugaan subjektif (Asifudin, 2004, p.111-112). 

Pengertian akal dalam al-Quran mencakup daya yang dapat digunakan untuk 

memahami realitas konkrit dan gaib. Realitas konkrit dipahami oleh pikiran, dan 

realitas spiritual dipahami oleh qalbu. Banyak orang Islam dengan akal tersebut 

melakukan penelitian mengenai alam. Kesimpulan yang didapat dari penelitian-

penelitian mengenai alam adalah bahwa alam diatur oleh Tuhan dengan hukum 

alam yang ia ciptakan. Dengan memahami keteraturan hukum alam tersebut 

manusia dapat membangun ilmu pengetahuan seperti memperkirakan apa yang 

akan terjadi di alam sekitarnya, menyusun teori-teori ilmu pengetahuan, rencana 

masa depan dan memperhitungkannya. Keilmuan sehubungan dengan pengakuan 

adanya sunatullah ini secara langsung atau tidak menuntut serta mendidik orang 

Islam agar dalam bekerja untuk  bersikap rasional, ilmiah, proaktif, kreatif, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menggunakan perencanaan yang 

baik, adil, teratur, disiplin dan professional serta menghindari sikap-sikap lawan 

dari sikap-sikap tersebut (Asifudin, 2004, p.113-115). 

Manusia dengan potensi akal, ilmu pengetahuan dan nafsu yang dikaruniakan 

Tuhan menjadi lebih potensial untuk menunaikan tugasnya sebagai khalifah Allah 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Karena kerja merupakan kodrat dan 

kewajiban manusia maka manusia yang malas bekerja tidak hanya bersalah pada 
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diri sendiri, tetapi juga telah merusak tanggung jawab terhadap keluarga, 

masyarakat serta tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi (Asifudin, 2004, 

p.117-118). 

 

c. Kerja dengan Meneladani Sifat-Sifat Ilahi serta Mengikuti Petunjuk-Petunjuk-

Nya 

Hasan Langgulung (dalam Asifudin, 2004, p. 119) menjelaskan bahwa 

berdasarkan al-Quran surat al-Hijr ayat 29 dapat dikembangkan penafsiran yang 

menunjukkan adanya hubungan antara potensi-potensi manusia yang 

dikaruniakan Tuhan dengan sifat-sifatNya. Ia juga menambahkan bahwa bentuk 

dan kualitas dari sifat-sifat tersebut pada manusia adalah terbatas. Endang 

Saefuddin Anshari seperti halnya Hasan juga menyebutkan bahwa khalifah di 

bumi berarti menerjemahkan segala sifat Tuhan dalam realitas kehidupan manusia 

dalam batas-batas kemanusiaan. Manusia mempunyai potensi untuk 

mengembangkan karakteristik etos kerja tinggi seperti aktif, beencana, efisien, 

efektif, disiplin, professional, ilmiah, kritis konstruktif, dan indikasi-indikasi etos 

kerja tinggi lainnya. 

Seperti etos kerja lainnya, etos kerja islami tidak akan terwujud tanpa 

didukung dengan sifat giat dan aktif orang yang bersangkutan dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Hal yang berbeda dari 

etos kerja islami adalah bahwa etos kerja islami berdasarkan atas dinamika ibadah 

dan motivasi ibadah. Orang yang memiliki etos kerja islami yang tinggi 

menyadari bahwa potensi yang dimiliki adalah sebuah amanah yang harus 

dimanfaatkan sebaik-baiknya secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran 

Islam. Aktif dan giat bekerja sebagai salah satu karakteristik orang yang memiliki 

etos kerja islami yang tinggi banyak disebutkan dalam al-Quran dan hadis 

(Asifudin, 2004, p.121-122). Seperti dalam QS. Al-Insyirah: 7: 
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 ZْPَ
�َ/ Qَ[َْ�َ/ َِذاRَ/  

Artinya: 

Apabila kamu telah selesai (dari satu uruan), maka tegakkan lah/kerjakan lah 

(urusan yang lain.  

Maksud dari ayat ini adalah apabila seseorang telah selesai mengerjakan urusan 

dunianya, supaya ia bangkit mengerjakan ibadah vertikal seperti shalat, berdo’a, 

dan sebagainya. Ayat tersebut juga mengandung anjuran untuk menghargai waktu 

dan efisien dalam bekerja (Asifudin, 2004, p.122). 

Sifat selanjutnya adalah sifat adil yang tercermin dalam QS. An-nahl: 90: 

ِلۙ َوا�Rِْْ�َ��نِ  ْ̂ 6َْ��ِ �ُXُ
ْ
�َ_ َ   ... إِّنَ اّ َ

Artinya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan dan kebaikan … 

Maksud dari ayat tersebut ialah agar manusia mengembangkan akhlak mulia 

dengan bersifat adil di antara manusia, serta melakukan kebaikan kepada semua 

makhluk. Jadi, menurut ajaran Islam, sikap adil sangat ditekankan dalam berbuat 

kebaikan di antara sesame makhluk (Asifudin, 2004, p.123). 

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 148: 

�ا ا��aََْْ�اتِ̀ �ُِ?َN)ْ�َ/ ۖ��َ�ِ�ّ�َXُ �َ:ُ bٌ�َ7ِْ0ٍّ وUُِ�َو...   

Artinya: 

Bagi tiap-tiap (umat) ada kiblat (arah yang dituju) yang ia menghadapkan 

diri kepadanya. Maka berlomba-lomba lah kamu dalam (berbuat) kebaikan... 

Ayat tersebut memiliki maksud bahwa perintah “berlomba-lomba” 

menunjukkan bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk giat dalam bekerja 

sehingga membolehkan bahkan menyuruh mereka untuk berkompetisi dalam 
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melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, tentunya dengan cara yang baik dan 

sehat (Asifudin, 2004, p.123-124). 

Selanjutnya pembahasan ciri-ciri etos kerja tinggi yang berkaitan dengan 

sikap moral seperti menjaga mutu kerja, menepati janji, jujur dan sebagainya, ciri-

ciri yang demikian tersebut tercakup dalam satu sikap yaitu amanah yang menjadi 

salah satu prinsip akhlak yang utama dalam Islam. Menurut Bahasa, amanah 

artinya kesetiaan atau titipan, lawan dari khianat. Amanah adalah loyalitas, dapat 

dipercaya. Sedangkan amanat menurut istilah yaitu kata al-amanah dalam QS. 

Al-Ahzab: 72 (Asifudin, 2004, p.125-126): 

 ��َْ$�ِ Lَ�ْ	َcْ
َ
ن _Sَِْ&,َْ$َ�� َوأ

َ
Lَْ�Cَ أ

َ
eَ/ ِل�?َfِْ�رِْض َوا

َ
َ&�َواِت َوا�ْ� َ��
Wَ bََ,َ� ا'ّ�َ

َ
وََ�َ&,ََ�� إِ
َّ� gْ�َWََ$� ا�ْ�

  �ً���ُ7َ ��ً�,ُhَ َن�Jَ (َُّ
  ا�iِRَْ��ُنۖ إِ

Artinya: 

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah itu kepada langit-langit dan 

bumi serta gunung-gunung, maka mereka enggan memikulnya dan mereka 

takut menerimanya, tetapi manusia memikulnya. Sesungguhnya manusia 

penganiaya (diri) dan bodoh. 

Selanjutnya kata amânât dalam QS. Al-Mu’minun: 8: 

�نَ Wَُرا �ِْ:ِ̂ َ��
َ�>ِِ�ْ� وََ-ْ�
َ
�ِ� �ْ:ُ Lَ_9ِ

َ
  َواّ�

Artinya: 

Dan (orang-orang beriman yaitu) orang-orang yang menjaga amanat-amanat 

dan janji mereka. 

Amânât dalam ayat ini diartikan sebagai apa saja yang diamanatkan kepada 

mereka (orang-orang beriman). Sedangkan janji adalah semua janji mereka, baik 

terhadap Allah mau pun kepada sesama hamba. Janji dan amanah dalan ayat 

tersebut mencakup segala sesuatu yang menjadi consensus tugas dan tanggung 
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jawab manusia, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia (Asifudin, 

2004, p.126). 

Berdasarkan atas penjelasan mengenai tiga karakteristik etos kerja islami, 

maka penulis menarik kesimpulan bahwa indikator etos kerja islami adalah 

sebagai berikut: 

1. Kerja diniatkan sebagai ibadah 

2. Kerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan untuk 

membantu orang lain 

3. Rasional, paham ilmu pengetahuan dan teknologi, aktif, kreatif, disiplin, 

visioner, dan profesional 

4. Amanah dalam mengerjakan pekerjaan dalam artian dapat menjaga mutu 

kerja, menepati janji, dan jujur 

5. Giat, kompetitif, optimis, efisien, efektif, ulet, bekerja sama dengan orang 

lain, dan sabar. 

 

e. Ciri-Ciri Orang Yang Beretos Kerja Islami 

Orang yang menerapkan secara baik etos kerja islami dalam kerjanya, seperti 

yang disebutkan oleh Toto Tasmara dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja 

Islami, memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu (Tasmara, 2002, hal. 73): 

a. Kecanduan terhadap waktu 

b. Memiliki moralotas yang bersih 

c. Kecanduan kejujuran 

d. Memiliki komitmen 

e. Istiqamah dan kuat pendirian 

f. Kecanduan disiplin 

g. Konsekuen dan berani mengadapi tantangan 
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h. Memiliki sikap percaya diri 

i. Orang yang kreatif 

j. Tipe orang yang bertanggung jawab 

k. Bahagia karena melayani 

l. Memiliki harga diri 

m. Memiliki jiwa kepemimpinan 

n. Berorientasi masa depan 

o. Hidup hemat dan efisien 

p. Memiliki jiwa wiraswasta 

q. Memiliki insting bertanding 

r. Keinginan untuk mandiri 

s. Kecanduan belajar dan haus mencari ilmu 

t. Memiliki semangat perantauan 

u. Memperhatikan kesehatan dan gizi 

v. Tanggung dan pantang menyerah 

w. Berorientasi pada produktivitas 

x. Memperkaya jaringan silaturahmi 

y. Memiliki semangat perubahan. 

 

3. Kualitas Kerja 

a. Pengertian Kualitas Kerja 

Menurut Marcana (dalam Handayani, 2015, p.5) berpendapat bahwa kualitas 

kerja adalah wujud perilaku atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

harapan dan kebutuhan atau tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien. 

Kualitas Kerja adalah pengukuran kerja organisasi, divisi, atau proses. 

Kualitas kerja dapat dinilai dengan pengukuran produk fisik, sampling statistik 

dari output proses, atau dengan menggunakan survei terhadap konsumen atau 
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jasa. Kualitas kerja juga disebut sebagai kualitas jasa/pelayanan 

(www.businessdictionary.com, 2017).  

Definisi lain menyebutkan bahwa kualitas kerja adalah kemampuan seorang 

karyawan pada suatu pekerjaan karena adanya suatu pengembangan untuk 

menunjang sejauh mana kemampuan yang dimiliki karyawan tersebut dalam 

keterampilan yang dikuasainya untuk menangani berbagai jenis tugas dalam 

rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan dengan baik (Matutina, 2001, 

p.207). 

Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Zahrah, Abdul Hamid, Abdul Rani, 

& Mustafa Kamil (2016, hal. 196), kualitas kerja karyawan didefinisikan sebagai 

tingkat pencapaian karyawan atas kinerja pekerjaan yang telah mereka lakukan 

atau kegiatan dan perilaku yang berkaitan dengan kerja yang sesuai dan 

menyumbang dalam pencapaian tujuan organisasi. 

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Kerja 

Menurut Bitner dan Zeithaml (2003, p.330) hal-hal yang dapat dilakukan 

untuk meningkat kualitas kerja adalah dengan: merekrut orang yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan, memberikan pelatihan kepada karyawan agar 

kemampuan karyawan dalam pekerjaannya terus berkembang, menyediakan 

sistem yang menunjang kemajuan dan pertumbuhan perusahaan, mempertahankan 

karyawan-karyawan yang memiliki kerja yang baik untuk terus bekerja untuk 

perusahaan, serta memberikan reward atau penghargaan kepada karywan yang 

dapat berupa insentif atau bonus dan lain sebagainya. Tujuan dari peningkatan 

kualitas kerja ini adalah untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi kerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas mereka sehingga memperlancar pencapaian 

tujuan perusahaan.   
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Menurut Swasono dan Sulistyaningsih (dalam Agustiani, 2014, p.2643), 

terdapat empat kondisi yang mempengaruhi kualitas kerja, yaitu: 

a. Security (keamanan) yang meliputi kesehatan, keamanan kerja dan 

pertumbuhannya. 

b. Equity (kesamarataan), meliputi kesamaan pendapat pada jenis pekerjaan yang 

serupa, baik di dalam organisasi itu sendiri maupun di dalam organisasi lain, 

kesamarataan, kesejahteraan, kondisi kerja dan lain-lain. 

c. Pengembangan individu melalui peningkatan kemampuan dan lain-lain. 

d. Demokrasi, adanya kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan menurunkan kualitas kerja 

menurut Leiter (Sari, 2009, p.38) adalah: 

a. Beban kerja berlebihan, yaitu banyaknya pekerjaan yang dibebankan yang 

tidak didukung dengan waktu yang sesuai dan sistem yang menyebabkan 

habisnya cadangan sumber daya dan berdampak pada menurunnya kualitas 

kerja. 

b. Kurangnya wewenang, yaitu besarnya tanggung jawab yang harus dipikul 

tanpa disertai dengan wewenang untuk membuat keputusan. 

c. Imbalan yang tidak memadai, jumlah kompensasi yang kecil yang tidak sesuai 

dengan volume pekerjaan, tidak menariknya skema insentif dari target yang 

ingin dicapai, terjadinya perubahan kebijakan yang lebih buruk dari kebijakan 

sebelumnya. 

d. Hilangnya sambung rasa, yautu terjadinya pengkotak-kotakan penugasan yang 

berdampak pada meningkatnya isolasi sosial dalam lingkungan kerja. 

e. Perlakuan yang tidak adil, yaitu perlakuan  yang tidak sama antara satu 

karyawan dengan karyawan yang lain yang tidak berdasarkan atas 

kompetensi. 
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f. Terjadinya konflik nilai, yaitu ketidaksesuaian antara prinsip peribadi dengan 

tuntutan pekerjaan 

 

c. Indikator Kualitas Kerja 

Menurut Tjiptono (dalam Wati, 2015, p.5-6), Indikator kualitas kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Hasil kerja, yaitu output yang dicapai karyawan dalam bekerja selama peiode 

yang ditetapkan. 

b. Efisiensi kerja, yaitu kemampuan karyawan dalam menggunakan waktu dalam 

bekerja dengan sebaik mungkin. 

c. Kreativitas kerja, yaitu kemampuan pegawai menggunakan keahliannya 

dalam bekerja. 

 

4. Kualitas Kerja Dalam Islam 

Dalam Islam, kualitas seseorang dibuktikan dengan perilakunya yang sesuai 

dengan perintah Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti sabda 

Rasulullah yang berbunyi: “Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak.” (H.R Ahmad). 

Jika dikaitkan dengan pekerjaan, dalam Islam, pekerjaan yang disukai oleh Allah 

SWT adalah pekerjaan yang berkualitas. Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran 

yang menggambarkan diperintahkannya pekerjaan yang berkualitas di antaranya 

adalah istilah “amal shalih” yang disebutkan sebanyak 77 kali; amal yang dilakukan 

secara “ihsan” yang disebutkan sebanyak lebih dari 20 kali; beramal secara “itqan” 

yang disebutkan 1 kali; dan “birr” disebutkan sebanyak 6 kali. Istilah-istilah tersebut 

diungkapkan dalam bahasa perintah, dan beberapa dalam bahasa anjuran(Mujiono, 

2013, hal. 374). 
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Toto Tasmara (2002) dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islam 

mengatakan bahwa kualitas bukan hanya sekedar hasil, melainkan sebuah proses dari 

keterpanggilan hati. Kualitas adalah gambaran yang menjadi obsesi bagi setiap 

muslim yang memiliki etos kerja. Kualitas adalah proses yang secara konsekuen 

menapaki jalan yang lurus. Dalam dunia usaha, jalan yang lurus ialah seluruh 

komitmen yang dijabarkan dalam standard of procedure serta seluruh komitmen 

dirinya dengan perusahaan. Setiap karyawan yang memiliki etos kerja tidak akan 

melanggar prosedur yang ada karena percaya bahwa prosedur tersebut adalah hasil 

dari sebuah pemikiran dan kesepakatan yang dibuat bersama. Dengan adanya proses 

yang berkualitas dan individu organisasi yang berkualitas, maka akan menghasilkan 

hasil yang berkualitas pula. 

Islam memandang kualitas lebih penting dibandingkan dengan kuantitas. Kualitas 

merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bukan saja pada masalah yang besar, tapi 

juga masalah yang kecil. Menurut “Model Manajemen Kualitas” oleh Sadeq (1996) 

manajemen kualitas dibagi dalam dua kategori, yaitu atribut yang dipersyaratkan 

untuk mengelola kualitas dan atribut yang bersifat interaktif. 

Atribut yang dipersyaratkan untuk mengelola kualitas, di antaranya adalah: 

a. Komitmen untuk menerapkan syariah Allah SWT dalam mengelola 

perusahaan secara professional; 

b. Pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan bisnis; 

c. Integritas berupa kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja; 

d. Perencanaan, mulai dari penetapan tujuan, prioritas, target hingga metode 

yang efektif untuk mencapainya disertai antisipasi terhadap berbagai 

kemungkinan terjadinya perubahan; 

e. Perubahan dalam kedinamisan berpikir dan melakukan ijtihad dalam 

penyelesaian masalah yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dengan 

kata lain melakukan “continuous improvement”. 
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Dalam jurnal yang berjudul “Quality Management Concept Based on Islamic 

Worldview” yang diterbitkan dalam International Academic Research Journal of 

Business and Technology 1(2) 2015 disebutkan bahwa kualitas kerja dan 

peningkatan kinerja bukan lah suatu hal yang baru dalam Islam. Seperti yang 

disebutkan dalam Surat An-Naml: 88 yang artinya: 

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, 

padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang 

membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” 

Seperti yang disebutkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-

Bayhaqi, dari Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah ‘azza wa 

jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara 

itqan (sempurna).” Kedua teks tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim 

harus selalu menjadi pribadi yang baik dan menghiasi diri mereka dengan sifat 

terpuji seperti: cinta kerja, shura, auditing dan akuntansi, memonitor diri sendiri 

secara jujur, kerja sama, kooperasi, dan solidaritas di antara anggota komunitas 

dimana hal-hal ini lah yang disebut sebagai prinsip manajemen kualitas yang 

bumumnya digunakan saat ini (Firdaus, Hussain, Assad, & Yusoff, 2015, hal. 

210). 

Beberapa indikator orang yang memiliki kualitas kerja tinggi dalam Islam di 

antaranya adalah (Muntoha, 2016, hal. 294-298): 

a. Baik dan Bermanfaat (as-Salah) 

Islam memerintahkan agar mencari pekerjaan yang mendatangankan manfaat 

tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi kemanusiaan, sehingga pekerjaan 

tersebut tidak hanya memberikan nilai dunia bagi yang melakukannya tetapi juga 
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memberikan nilai akhirat dan menaikkan derajatnya di mata Allah. Seperti firman 

Allah dalam Q. S. Al-An’am: 132 yang berbunyi: 

�نَ ,ُ&َ6ْ�َ � َ&ّ-َ 0ٍِ/��َِ jَُkَّوَ�� َر ۚV�,ُ&ِWَ � َ&ِّXّ 0ٍّ َدر�7ٌََتUُِ�َو  

Artinya: 

Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa 

yang dikerjakannya.” 

Ayat di atas mengisyaratkan tentang iman yang membawa manusia kepada 

orientasi nilai dan kualitas. Dalam Al-Quran terdapat 77 kali penyebutan iman 

yang berbarengan dengan amal shaleh. Standar bagi suatu pekerjaan yang 

dilakukan oleh seseorang adalah adanya manfaat dari pekerjaa tersebut terhadap 

diri orang yang mengerjakannya maupun masyarakat, secara material dan moral-

spriritual(Mujiono, 2013, hal. 376). 

b. Kemantapan atau perfectness (al-Itqan) 

Secara harfiah, kata “itqan” adalah kesempurnaan. Selain itu itqan juga 

berarti melakukan segala sesuatu dengan menggunakan keterampilan atau 

kemampuan yang dimiliki dengan sempurna (Farg, Khalil, & Salih, 2016, hal. 

74). Dengan kata lain, itqan berarti menguasai tugas atau pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang. 

Dalam mencapai kualitas kerja yang sempurna atau itqan, diperlukan 

pengetahuan dan skill yang optimal. Sehingga setiap umat Islam diwajibkan untuk 

terus menambah dan mengembangkan ilmunya selama hidupnya serta terus 

berlatih. Konsep itqan memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang 

sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, daripada output yang banyak, tetapi 

kurang bermutu (Q.S  al-Baqarah: 263). 
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Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa pekerjaan atau amal yang 

dilakukan oleh seseorang hendak lah dilakukan dengan sempurna atau itqan. 

Hadis tersebut berbunyi: 

  الّلَه َعزََّوَجلَّ ُيِحبُّ ِإَذا َعِملَ َرُسَل الّلِه َصَلى الّلُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ َعْن َعاِئَشَة، اَنَّ 
 َأَحدُُكْم َعَمالً َأْن يـُْتِقَنُه.

Artinya: 

Dari Aisyah R.A., Rasulullah SAW bersabda: “Allah ‘azza wa jalla menyukai 

salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara itqan (sempurna).” 

(HR. At-Tabrani) (Norvadewi, 2014, hal. 177). 

c. Melakukan yang Terbaik atau Lebih Baik Lagi (al-Ihsan) 

Kualitas ihsan memiliki dua makna dan dua pesan, yaitu: a) Ihsan berarti 

‘yang terbaik’ dari yang mampu dilakukan. Maksud dari makna ihsan yang 

pertama ini adalah agar setiap muslim memiliki komitmen untuk melakukan yang 

terbaik dalam segala hal termasuk dalam pekerjaaanya. b) Ihsan juga bermakna 

lebih baik, yaitu lebih baik dalam hal prestasi atau pekerjaannya yang 

sebelumnya. Hal ini berarti bahwa setiap muslim harus terus meningkatkan diri 

dalam segala hal, terutama dalam bekerja, seiring bertambahnya pengetahuan, 

pengalaman, waktu dan sumber daya lainnya.  

Semangat kerja ihsan akan muncul ketika seseorang bekerja dengan diniatkan 

sebagai ibadah, yang kemudian akan memunculkan kesadaran bahwa Allah SWT 

selalu melihat apa yang sedang ia kerjakan. 

Ihsan sebagai kualitas yang harus dilakukan ketika bekerja disebutkan dalam 

hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: 
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اِد ْبِن أَْوٍس َرِضَي الّلُه َعْنُه َعْن َرُسْوُل ال قَاَل:  ّلِه َصلى الّلُه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن أَِبي يـَْعَلى َشدَّ
َلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم ِإنَّ الّلَه َكَتَب ْاِإلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء. فَِإَذا قـَتَـْلُتْم فََأحْ  ِسُنوا اْلَقتـْ

َحَتهُ فََأْحِسُنوا الذِّْبَحَة، َوْلُيِحدَّ َأَحدًُكْم َشْفَرتَُه، َوْلُيرِْح َذبِيْ   
Artinya: 

Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus R.A., dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: 

“Sesungguhnya Allah menetapkan (mewajibkan) bebrbuat ihsan atas segala hal. 

Maka jika kalian membunuh (dalam peperangan) maka lakukan lah dengan cara 

yang baik, jika kalian menyembelih maka lakukan lah semebelihan yang baik, 

hendaknya setiap kalian menajamkan parangnya, dan membuat senang hewan 

sembelihannya.”(HR. Muslim) (Norvadewi, 2014, hal. 177). 

d. Kerja Keras dan Optimal (al-Mujahadah) 

Mujahadah dalam maknanya yang luas yakni mengerahkan segenap usaha dan 

kemampuan yang dimiliki guna menghasilkan setiap pekerjaan yang baik. 

Mujahadah juga dapat diartikan sebagai mobilisasi serta optimalisasi sumber 

daya. Sebab susungguhnya Allah SWT telah menyediakan semua sumber daya 

yang dibutuhkan manusia di bumi (Q.S Ibrahim: 32-33). Tugas manusia adalah 

memanfaatkan dan mengembangkan  sumber daya yang telah ada secara optimal 

dalam rangka mencari ridha Allah SWT. 

Merupakan kewajiban setiap muslim untuk bermujahadah atau bekerja kerasa 

dengan semangat jihad sebagai bentuktawakkal-nya sebelum menyerahkan hasil 

akhirnya pada keputusan Allah (Q.S Ali Imran: 159 dan Q.S Hud: 133). 

e. Berkompetisi dan Tolong Menolong (Tanafus dan Ta’awun) 

Allah telah banyak memerintahkan manusia untuk bersaing dalam kualitas 

amal shalih. Seperti perintah “fastabiqul khairat” dalam QS. Al-Baqarah: 148 

yang berbunyi: 
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�ا ا��aََْْ�اتِ̀ �ُِ?َN)ْ�َ/ ۖ��َ�ِ�ّ�َXُ �َ:ُ bٌ�َ7ِْ0ٍّ وUُِ�َو  

Artinya: 

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. 

Maka berlomba-lomba lah (dalam membuat) kebaikan. 

Selain ayat di atas, terdapat pula perintah yang berbunyi “wasari’u ilaa 

magfiratin” yang terdapat dalam QS. Ali Imran: 133 yang artinya ‘dan segera lah 

kamu kepada ampunan’(Mujiono, 2013, hal. 278). Dimana seperti yang dikutip 

dari Tafsir Al-Muyassar dalam Tafsirweb.com(2019), tafsir kata tersebut adalah 

perintah bagi orang-orang berimana untuk bergegas dalam menjalankan kebaikan 

dan tidak menunda-nunda. 

Ungkapan yang lain adalah “tanafus” yang berarti untuk menjadi hamba yang 

gemar berbuat kebajikan, sehingga berhak mendapatkan surga, tempat segala 

kenikmatan (Q.S al-muthaffifin: 22-26). Serta terdapat beberapa perintah lain 

yang juga memerintahkan manusia untuk bersaing dalam kebaikan. 

Karena dasar semangat kompetisi islami adalah ketaatan kepada Allah dan 

ibadah serta amal shalih, maka persaingan yang diperintahkan dalam Islam bukan 

lah persaingan yang bersifat saling mengalahkan, menjatuhkan dan 

mengorbankan, melainkan persaingan dalam kebaikan yang kemudian 

memunculkan sikap saling tolong (ta’awun). Dengan demikian, obyek kompetisi 

dan kooperasi dalam hal ini berupa kebaikan dan ketakwaan, sehingga lebih 

banyak serta lebih baik, dan karenya  ia mengungguli nilai kebjikan yang diraih 

saudaranya. 

f. Mencermati Nilai Waktu 

Banyak hal dalam hidup manusia yang akan mendatangkan kerugian maupun 

keuntungan bagi dirinya yang ditentukan oleh sikapnya terhadap waktu. Slah satu 
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sikap yang trepancar dari orang yang beriman adalah sikap yang menghargai 

waktu sebagai karunia Ilahi yang wajib disyukuri. Mensyukuri nikmat waktu 

dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya dengan mengisi waktu tersebut 

dengan amal shalih dan hal-hal yang bermanfaat. Waktu juga merupakan amanah 

yang dalam pemanfaatannya tidak boleh disia-siakan. Semuapekerjaan yang 

bersifat ubudiyah telah ditentukan waktunya dan disesuaikan dengan kesibukan 

dalam hidup ini.  

Setiap orang akan mempertanggungjawabkan usianya yang tidak lain adalah 

rangkaian dari waktu. Pemanfaataan waktu dengan hal-hal negatif akan 

mendatangkan kerugian terutama bagi yang melakukannya, seperti sikap gemar 

mengulur waktu yang akhirnya akan menghilangkan kesempatan. Berharganya 

nilai waktu dan larangan untuk menyiakan-nyiakan waktu juga disebutkan dalam 

QS. al-‘Ashr: 1-3 yang berbunyi: 

 mَا��ا ِ��nّSَِْ َو>ََْmَا����Sَِِت َو>ََ َPّ'ا ا�,ُ&ِWََا و�Lَ_9ِ آَ�ُ$
َ
� اّ�

َ
?ِْ�  َوا�Pْ6َِْ� إِّنَ ا�iِRَْ��َن �َ	ِ� 5ُْ�ٍ� إِّ� َPّ'�ِ�ا ْ  

Artinya: 

(1) Demi Masa, (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, (3) 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran. 

 

5. Pengertian Pengurus 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id, t.thn.), pengurus berarti 

anggota yang dipilih untuk mengelola perkumpulan.Sedangkan dalam The Free 

Dictionary (www.thefreedictionary.com, t.thn.), pengurus diartikan sebagai orang 

yang memiliki keseluruhan perencanaan dan kewajiban pengarahan. 
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Dalam hal zakat, terdapat istilah pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas 

untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat sesuai dengan QS. At-taubah ayat 

60 (Sholihin, 2010, hal. 83). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tetang 

Pengelolaan Zakat bahwa pengurus BAZNAS terdiri dari 11(sebelas) orang, di mana 

8 (delapan) orang berasar dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur 

pemerintah. Masa kerja pengurus BAZNAS adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 

kembali untuk satu kali jabatan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS 

dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri. Untuk dapat diangkat sebagai anggota 

BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan: 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islam 

c. Bertakwa kepada Allah SWT; 

d. Berakhlak mulia; 

e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun; 

f. Sehat jasmani dan rohani; 

g. Tidak menjadi anggota partai politik; 

h. Memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan 

i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun(PID BAZNAS, 

2014). 

Hal-hal terkait anggota BAZNAS secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 

 

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS didefinisikan 

sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.BAZNAS 
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merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan 

Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. Tugas utama BAZNAS adalah menghimpun 

dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional(Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS), t.thn.). BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural 

yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) disebutkan 

bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan oendayagunaan zakat; 

c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat(PID 

BAZNAS, 2014). 

Dari definisi dan penjelasan di atas, maka dalam hal ini BAZNAS Daerah 

Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat, 

infaq, dan sedekah (ZIS) dalam lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

sekitarnya serta menjadikan koordinator lembaga-lembaga pengelola zakat lain yang 

ada di DIY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


